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Markten en meningen 
Genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs 2019 

 
Toelichting 

 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs op 11 april 2019 
hebben wij de besprekingen van de zes genomineerde titels op een rijtje gezet. Ze staan 
op alfabetische volgorde. 
Het kan interessant zijn om te discussiëren over de meest geschikte leeftijdsgroep voor 
de titels en over welke titel bekroond had mogen worden. Leuk om je eigen oordeel te 
toetsen aan dat van de jury. Hieronder geven wij onze rangschikking. 
- Bovenbouw: Alles komt goed, altijd, De reis van Syntax Bosselman, Iedereen heet 
tegenwoordig Sorry en Lepelsnijder 
- Middenbouw/Onderbouw: Zeb 
- Onderbouw: Tierenduin 
 
Voor een eerdere discussie over de Woutertje Pieterse bekroningen zie de 'Het 
verdwijnende kinderboek. Opvattingen over jeugdliteratuur na 1980' van Anne de Vries 
over het verdwijnende kinderboek.  
 
 
Dam, Arend van De reis van Syntax Bosselman, verhalen over de slavernij Met 
illustraties van Alex de Wolf (Van Holkema & Warendorf) 

 
 
 

Arend van Dam (1953) debuteerde in 1989 als 
kinderboekenauteur en schreef een groot aantal 
boeken met korte verhalen, zoals o.m. Lang geleden. 
Die korte-verhalenstructuur komt ook in De reis van 
Syntax Bosselman voor in de uitwerking van de 
ondertitel Verhalen over de slavernij. Die verhalen 
uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis vormen één 
verhaallijn in het boek. Een tweede verhaallijn gaat 
over een groep inwoners van Suriname die in 1883 
naar Amsterdam gehaald wordt voor de International 
Koloniale en Uitvoertentoonstelling op het 
Museumplein in Amsterdam. Een derde lijn doet 
verslag van zijn poging greep te krijgen op het 
Nederlandse aandeel in de slavernij, een verslag van 

de zoektocht naar bronnen, eigenlijk zoals hij het zelf noemde zijn reis door de tijd.  
In het Woord Vooraf worden die drie verhaallijnen geïntroduceerd met leesadviezen. 
Gewoon van het begin tot het eind lezen of alleen eerst de verhaallijn 1883, dan de 
verhaallijn geschiedenisverhalen en tot slot de verhaallijn over het ontstaan van het 
boek. Je kunt dus de verhaallijnen afzonderlijk van elkaar lezen. Maar Van Dam zou 
Van Dam niet zijn als hij bij de wisseling van de hoofdstukken uit de drie verhaallijnen 
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toch niet zorgt voor goede overgangen door steeds toch weer een beetje vooruit te lopen 
op wat er komen gaat. 
 
De verhalen over de Nederlandse slavernijgeschiedenis: 
- 1863 Feest op schoenen in Paramaribo (afschaffing slavernij) 
- 1590 De Houtman en de Houtman in Portugal (als spionnen) 
- 1595 De Compagnie van Verre (de eerste reis naar Indië) 
- 1621 Oprichting van de WIC 
- 1624 Een smet op mijn blazoen (Coen in Indië) 
- 1637-1644 Mijn zeven tropenjaren (Johan Maurits in Brazilië) 
- 1652 Kaap de Goede Hoop (Jan van Riebeeck) 
- 1667 Vrede van Breda (ruil Nieuw-Amsterdam – Suriname) 
- 1734 Jan Dekker, een blanke slaaf (Noord-Afrika) 
- 1795 Tula en de opstand (van slaven op Curaçao) 
- 1837 Kwasi en Kwame, twee Ghanese prinsen 
- 1873 Onder contract (contractarbeiders uit India). 
 
Aan de hand van deze korte verhalen probeert Van Dam de lezers duidelijk te maken 
waarom mensen tot slaaf gemaakt zijn en welke rol Nederland gespeeld heeft in de 
slavernij. Soms komen personen uit die tijd zelf aan het woord, zoals Coen en de 
schilder Eckhout. 
 
De tweede verhaallijn gaat over een gemêleerde groep inwoners van Suriname, die 
bereid is om naar Nederland te reizen om daar een half jaar lang een stand te gaan 
bemannen op de Internationale Koloniale en Uitvoertentoonstelling in Amsterdam met 
boven de ingang van hun tent het bord Surinaamsche inboorlingen. Alle onderdelen van 
deze verhaallijn beginnen met het jaartal 1883. De werving in Suriname, de reis met het 
schip Afrique, aankomst in Amsterdam (waar hun bagage verzorgd wordt door blanke 
mannen), de contacten met andere groepen als het gamelanorkest uit Nederlands-Indië 
en mensen uit Brazilië en Transvaal, hoe er over hen geschreven wordt in kranten en 
brochures, waarom er slaven uit Afrika naar Suriname moesten komen, de opstand van 
de Marrons en het verhaal van Elisabeth de contractarbeider uit India en tot slot de 
terugreis. 
 
Verwoed probeert Van Dam in het 1883-verhaal de worsteling van zowel de leider 
Syntax als de dertienjarige Kodjo met de twee werelden wit en zwart én met het 
fenomeen slavernij te analyseren. Daarbij zoekt hij ook heel bewust naar verbindingen 
met de geschiedenisverhalen. Nederlanders zijn volgens Syntax de onderdrukkers die de 
mooie gebouwen, die ze in Amsterdam zien, betaald hebben met geld dat verdiend is 
met de slavenhandel.  
De vreedzame (?) leefsituatie tussen bevolkingsgroepen in Suriname wordt afgezet 
tegen de discriminerende leefwijze in Nederland in 1883. Een meisje uit het 
gamelanorkest vertelt Syntax over de situatie in Indië:  
 

die man (Coen) is niet onze held. Die man is de held van de Nederlanders. Zij 
zien in hem een voorbeeld. Wij zien in hem een wrede roofzuchtige man.  
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Ook vertelt ze de geschiedenis van de strijd in Atjeh. De journalist uit Brazilië vertelt 
over Johan Maurits van Nassau en de slavernij in Brazilië. 
 
De derde verhaallijn, Van Dams reis door de tijd maakt iets duidelijk over wie hem 
geholpen heeft en waar hij gegevens kon vinden. Mede door die derde verhaallijn, die 
uniek is voor een kinderboek, kende de jury van de Beckmanprijs De reis van Syntax 
Bosselman de prijs voor 2018 toe: ‘De jury is zeer onder de indruk van dit uitstekend 
geschreven boek over een urgente en actuele zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. De 
auteur stelt zich kwetsbaar op door zijn aanpak en werkwijze te problematiseren, en dat 
draagt bij aan de kracht van zijn boodschap. ‘ 
De vraag of Van Dam niet te veel een verhaal heeft geschreven dat qua woordkeuze 
gebaseerd is op hedendaagse oordelen - om met de historicus Wesseling te spreken: als 
rechter vanuit het heden het verleden beoordelend. Die vraag wordt in het juryrapport 
niet gesteld. 
 
Sterk in het boek is dat een groot aantal episodes uit de (slavernij)geschiedenis de revue 
passeert in de vorm van korte verhalen op de manier zoals we die Van Dam kennen. 
Ook de verhaallijn over de Surinamers is een mooie vondst en levert een boeiend 
verhaal op.  
De 1883-verhaallijn is voorbeeldig geïllustreerd. En Alex de Wolf tekende bij de 
hoofdstukken over de slavernijverhaallijn grote, sombere tekeningen. En steeds zijn er 
kaarten om het verhaal te kunnen plaatsen. 
Wat stoort is dat Van Dam in dat verhaal al zijn kennis van het (slavernij)verleden kwijt 
wilde en daarmee Syntax (60 jaar), Kodjo (13 jaar!) en het Indische meisje Amansa 
uitspraken in de mond ‘schrijft’, waarvan je je afvraagt hoe komen ze daar nu aan? Hoe 
kunnen zij dat nu weten?! 
 
De lezer blijft met een aantal detailvragen achter, die bij een herdruk van het boek 
mogelijk opgelost kunnen worden. In hoeverre was Suriname in 1883 een land en zagen 
de mensen in Suriname elkaar als ‘landgenoten’? Waarom ging de eerste reis naar Indië 
(zonder toelichting) naar het ‘eiland Soerabaja’? Waarom wordt zonder toelichting op 
de kaart op blz. 156 Schiedam vermeld? Omdat Jan van Riebeeck daar vanaf zijn derde 
jaar woonde? Waarom ligt Willemstad op de kaart midden op Curaçao zonder 
verbinding met zee? En waarom heet Chatham op de kaart ‘Chatam’. Qua beeldvorming 
is het heel merkwaardig dat op de kaarten de huidige grenzen van Suriname en Brazilië 
ingetekend zijn waardoor het overzeese rijk van Nederland in de 17e eeuw beduidend 
groter lijkt dan in werkelijkheid: 
 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

4 van 13 

  
 
Als kinderboek is het - vooral ook door de opzet maar ook in omvang - een boek voor 
12+. Menige volwassene zal echter ook met belangstelling kennisnemen van dit boek. 
(CK) 
 
 
 
Hof, Marjolein Lepelsnijder Met illustraties van Annette Fienig (Querido) 

 
 

Het boek Lepelsnijder speelt in een verleden waarin 
mensen met houten lepels aten, op ezels ruilwaar 
vervoerden, waarin landeigenaren in koetsen rondreden om 
hun landerijen te bezoeken en een onevenredig groot deel 
van de opbrengsten te innen. In een landschap vol bergen 
met gevaarlijke richels en dalen met rivieren, dorpen, 
meren en herbergen wonen Frid, een oude grijze man, en 
de jonge Janis samen in een hutje boven op de berg weg 
van de bewoonde wereld met niet meer dan een paar 
kippen en hun hond Luki. 
Frid stroopt en slacht klein wild, klooft hout voor het vuur 
en plukt kruiden. terwijl Janis lepels snijdt uit mooie 

stukken hout met aan het eind van de steel mooie versieringen in de vorm van 
bijvoorbeeld een raaf, een eekhoorn, een boom, een ezel of een kip. Frid noemt zichzelf 
en vele anderen een stukmaker en Janis een zeldzame heelmaker. Af en toe gaat Frid 
een paar dagen naar het dal om zijn kruidendrank, dierenvellen en de lepels van Janis te 
ruilen voor gerst en reuzel.  
Janis mag absoluut de berg niet af: er heerst volgens Frid een hele enge ziekte, die sluipt 
en klimt en neuzen en ledematen opvreet. Veel van de wereld heeft Janis niet gezien, 
ook al is Frid begonnen met hem lezen te leren of van menig ding te vertellen wat je er 
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mee kunt. Toch is hij nog van heel veel niet op de hoogte. Een paard heeft hij nog nooit 
gezien en een kers nog nooit geproefd. 
 
Op een dag komt Frid niet meer terug, en na een aantal dagen meldt zich een man, 
Schenkelman, met twee ezels, die Janis vraagt om mee naar het dal te gaan. Frid zou 
volgens hem de mensen belazerd hebben en daarom zou hij zijn gevlucht. Janis wil dat 
niet geloven en hij blijft op Frid wachten. Schenkelman laat een ezel achter, en als Frid 
na een tijdje nog steeds niet terug is gekomen, gaat Janis met de ezel die hij Kiezel 
noemt, alleen naar beneden. Hij treft een bijzonder lieve waardin in een herberg die hem 
eten geeft, zijn kapotte voeten verzorgt, hem beschermt tegenover haar man en ook nog 
eens een schalks liedje voor hem zingt:  
 

‘Het koetje loeide in de stal. 
Het was al ver na tienen.  
De boer die stak zijn kaarsje aan. 
Och had hij dat maar niet gedaan. 
Niet gedaan!  

 
Als Janis weer vertrekt krijgt hij nog een buidel eten mee en treft in Ever, die goed kan 
stropen, een kanjer van een kameraad. Samen komen ze in het stadje Dormelstede, waar 
een zus van Ever in een van de krotten woont.  
Met de op handen zijnde hereniging van broer en zus begint het tweede deel van dit 
boek van bijna 300 pagina’s, dat opent met de hoofdstuktitel ‘Ze waren je kwijt en ze 
willen je teru’. Die ze zijn de neven Koender en Asserik Holderling, eigenaren van 
Holderstate die ook Janis in huis terug willen halen. Geleidelijk aan wordt steeds meer 
duidelijk over de kwalijke rol van de neven, zeker als er berichten komen over een 
mogelijke vergiftiging van de ouders van Janis en zijn zus, over de rol van een 
waarzegster, van Frid en Schenkelman en over de dood van Luki en Frid. Het verhaal 
eindigt met een nogal onverwachte ontknoping.  
 
Dit verhaal over woeste en gevaarlijke landschappen, ongelukken, armoede, dieren die 
getroffen worden of mensen ondersteunen (een hond en een ezel als steunpunt), een 
jongen die de weg verder moet zien te vinden en een lieve en zorgzame oude man die in 
het verhaal overlijdt, deed mij denken aan Alleen op de wereld.  
Liefhebbers van deze eeuwenlange bestseller zullen al gauw de nodige overeenkomsten 
op het spoor komen tussen beide spannende verhalen: overeenkomsten tussen de 
jeugdige personages, tussen dieren (een hond en een ezel) die aan hun kant gaan staan, 
landschappen die sterk overeenkomen of natuurgeweld. De echte lezers onder de 
leerlingen zullen er van genieten, de minder ervaren lezers zullen af en toe de 
beschrijvingen en conversaties wat lang vinden duren. Net als Janis zelf trouwens, die 
zich op enig moment afvraagt waarom de mensen niet sneller ter zake kunnen komen 
als ze hem iets willen vertellen.  
 
Annette Fienig illustreerde als het ware namens Janis alle hoofdstukken met lepels als 
vignetten zoals een vakgenoot ze gesneden kan hebben. Van de tien verschillende 
vignetten sluiten de diverse lepels meer of minder aan bij de verschillende thema’s. 
Zoals het Interessant is voor leerlingen om te zoeken naar de overeenkomsten en 
verschillen in de teksten, de thema’s en illustraties tussen Alleen op de Wereld en 
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Lepelsnijder zo zijn er ook overeenkomsten tussen de thema’s en illustraties in beide 
verwante familie- en avonturenverhalen met al hun personages, dieren en landschappen. 
Vanaf 12 jaar. (PM) 
 

Moeyaert, Bart Tegenwoordig heet iedereen sorry (Querido) 

 
 

Tegenwoordig heet iedereen sorry verscheen op 2 
oktober 2018 en trok direct veel aandacht. Het is 
inmiddels al vertaald in het Duits, Frans en Italiaans. 

 
Begrijpelijk. Heel knap hoe Bart Moeyaert in het hoofd 
kroop van verteller Bianca, een tegen de puberteit 
aanleunend meisje (vermoedelijk twaalf jaar) dat zich het 
liefst onzichtbaar maakt en heel weinig zegt. In tijd 
beslaat het verhaal een zomerdag, van 's morgens tot 
einde middag, aan het begin van de vakantie.  
Toch krijgen we in 60 hoofdstukjes, waarvan slechts één 
terugblikt op vroeger (55), een helder en navrant beeld 
van waarom en hoe. Het wordt verteld als een live 
verslag, in de onvoltooid tegenwoordige tijd, en wel zo 
goed dat de discrepantie tussen de zwijgzaamheid van de 

jonge verteller en het welsprekende relaas niet stoort. Ze sleurt je het verhaal in. 
 

Ik blijf hier niet. Van dat gegiechel met z'n tweetjes wordt het altijd een beetje 
zwart voor mijn ogen. 
Ik sla op mijn broekzak. 
Heb ik mijn sleutel bij me? 
Ja. 
Ik maak onze huisdeur open. Daarna trek ik de deur achter me dicht. 
Ik wil niet dat je denkt dat ik boos ben, maar ik vind het niet erg dat je denkt 
dat ik boos ben. 

 
Iedere samenvatting doet dit verhaal te kort. Zoals in ieder goed verhaal doen de 
woorden ertoe en de beste samenvatting is het verhaal zelf. Sommige hoofdstukjes zijn 
een samenvatting op zich, zoals het ultrakorte 32. 
 

Soms is de prop in mijn keel klein. 
Soms is hij er niet. 
Heel soms is hij reusachtig. 
Nu is het heel soms. 

 
Om toch een idee te geven maak ik enkele observaties en geen sluitend vertoog, om het 
verhaal zo min mogelijk te kort te doen. 
 
Bianca heeft een nogal druk broertje van negen met een zwak hart - hij heeft er ooit een 
operatie aan ondergaan en krijgt het vaak benauwd, zijn beademingsapparaat staat klaar 
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achter de sofa. Het helpt niet dat Alan van nature ook nog eens een druktemaker eerste 
klas is. Kortom, hij vergt en krijgt veel aandacht van hun moeder. 
Vader is het huis uit en woont samen met ene Cruz, een jonge Spaanse vrouw, in een 
woongemeenschap. We krijgen hem het hele verhaal niet in beeld, behalve in 
voornoemde terugblik. 
 
Ik citeer een stukje uit hoofdstuk 2. 
 

Achter mijn rug doet de magnetron ping, maar toch zet mijn moeder niets op 
tafel. 
Ze gaat zitten en plant haar ellebogen naast haar bord. Ze zegt dat ze iets met 
ons wil bespreken. 
'Rustig', zegt ze tegen Alan, en ze houdt haar hand voor zijn gezicht, alsof hij al 
te veel heeft gepraat, terwijl Alan heel rustig is en stilzit en ademt. 
Ze pakt zijn mes en zijn vork af. 
Daarna zet ze haar ellebogen weer op tafel en legt ze haar kin op haar handen. 
Ze kijkt van mij naar een vlek op het tafelblad, hij heeft de vorm van een vis. 
Ze haalt diep adem en zegt dat mijn vader en zijn Cruz het anders willen 
aanpakken dan vroeger. 
Ik zeg: 'Mama, doe eens zonder inleiding.' 
Zonder inleiding zegt ze dat papa en zijn Cruz mij onhandelbaar vinden. 
Dat is geen nieuws. 
Het voorstel dat erop volgt is wel nieuw. 
Ze zouden het gemakkelijker vinden als ik niet meer elke week het weekend bij 
ze zou doorbrengen. Ze denken dat om de twee weken beter zou zijn. Of om de 
drie. Ze denken dat ik dat zelf ook liever heb. 
Wel? 
Het klinkt niet als een voorstel. Het klinkt als iets wat we gaan doen. 
Toch willen ze weten wat ik ervan denk. 
Ik kijk van mijn moeder naar het witte bord voor me. 
Er ligt niks op, maar hallo: kijk eens goed. Er ligt ineens een stuk taai vlees waar 
ik niet om heb gevraagd. 
Ik zeg: 'Ik ben niet onhandelbaar. Ik ben alleen een beetje lastig soms.' 
'Het zijn niet mijn woorden, Bianca', zegt mijn moeder. 
'Nee,' zeg ik. 'Maar je zou ze kunnen tegenspreken.' Mijn stem trilt. 

 
Dit maakt voor de oplettende lezer meteen veel duidelijk. Net als hoofdstukje 42, maar 
daaruit ga ik niet citeren. Net als zo'n mooi stukje op p. 54, in hoofdstukje 24: 
 

Ik doe mijn armen over elkaar, en ik breng mijn linkerhand naar mijn wang. Wat 
is mijn hoofd zwaar. 
Ik kijk om me heen zoals Ilona naar het café kijkt als ze er niet helemaal bij 
hoort. Haar blik is dan altijd een beetje geschokt, alsof ze denkt: wat doe ik 
híér? 

 
Halverwege de dag (begint in hoofdstukje 9) komt actrice Billie King, de Ilona uit de 
serie Hier bij ons, op bezoek, met haar zoon Jazz. Zowel Bianca als haar moeder zijn 
bewonderaars. De visite verloopt met enige strubbelingen. Alan en Jazz zijn heel erg 
druk, bijvoorbeeld met (droog)zwemmen in de tuin. En als moeder ze nat wil spuiten, 
blijkt de slang lek en wordt ze vooral zelf nat. Heisa. 
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Tussendoor maakt Billie, die Bianca met aandacht bekijkt, een opmerking die Bianca 
hartverwarmend vindt: ze is een 'merkwaardig meisje' (p. 81), en dat bedoelt ze positief 
en staat in een hartverscheurende kleine scène. Bianca krijgt van Billie de aandacht die 
ze mist bij haar moeder (zie ook hoofdstukje 34). 
Later komt ook nog Billie's vriendin Malika langs, die in Hier bij ons de snel uit de serie 
geschreven halfzus van Ilona speelt, Dagmar. 
 
Bianca heeft een doos met foto's gevonden onder moeders bed. Ze knipt daar alle 
afbeeldingen van zichzelf uit. Daar krijgt ze echter spijt van als moeder na alle gedoe 
rond Alan haar liefdevol behandelt. Ze plakt zichzelf er weer in en schrijft er een briefje 
met een tekening bij: sorry. Sowieso tekent ze graag. ('Ik ben heel goed in het tekenen 
van bloemen en planten die niet bestaan.') 
 
Om zich onzichtbaar te maken heeft ze een schuilplaats, een rommelig stukje tuin achter 
het kippenhok van de buren, toegankelijk via een smalle spleet bij hun tuinpoortje. Met 
een verborgen 'oud koekblik' waarin fotoboekjes, potloden, een schaar en een schriftje. 
In hoofdstuk 51 trekt ze zich daarin weer eens terug. 
O wacht, eerst heeft ze prachtig versierde glazen met cocktails gemaakt, maar het 
uitserveren loopt in het honderd door het gedoe met de jongens. Ze wordt er zo boos om 
dat ze bijna de pan met krieken door de keuken gooit. Ze staat op een stoel met de pan 
in haar handen als Jazz binnenloopt en haar ziet. Dat houdt haar tegen. Ze zet de pan 
weer op het fornuis en trekt zich terug. 
 

Mama zegt graag dat ik op haar lijk, toen zij zo oud was als ik. Ze noemt me 
graag woest. Maar hallo / hoe zit dat? Ze zegt ook graag dat Alan op haar lijkt, 
toen ze negen was. 
Zij smeet vroeger met de deuren. Zij trok stoelen omver. 
Ze vertelt trots dat ze met haar laars een keer een gat in de muur heeft 
geschopt. Toen zij negen of twaalf was, vloog er wel eens een bord door de 
kamer. 
Maar luistert ze ooit naar mij? 
Is het ooit bij haar opgekomen dat ik niet stil ben, maar wel stil dóé? 
Er is geen plaats voor mijn lawaai. 
Ik loop het zwembadje van Alan voorbij. 
In de schaduw van de struiken en de bomen laat ik me met mijn rug tegen de 
muur naast ons tuinpoortje vallen. 
Ik wacht niet tot ik rustiger word. Daar ga je, Bianca, zeg ik tegen mezelf, en ik 
duw mijn lichaam tussen de heg en de muur. 

 
Ja, alleen wordt juist dan, op dat moment, het kippenhok afgebroken. (Al aangekondigd 
door buurvrouw in hoofdstukje 18.) Weg geheime plek. Het lijkt wel of dat een 
kantelmoment is. Vooral als haar moeder zegt dat ze zo graag zou willen dat ze erbij 
bleef als er van die moeilijke ogenblikken met Alan zijn. 
 
Dit zijn maar enkele observaties, er vallen er veel meer te maken over dit buitengewoon 
rijke verhaal. Zoals die mooie vondst om Bianca nog een zelfverzonnen naam mee te 
geven: Perdón. Zo stelt ze zich voor aan Billie. Het is Spaans voor: pardon, sorry. (HV) 
PS. Op 2 april 2019 werd bekend dat Bart Moeyaert de Astrid Lindgren Memorial 
Award is toegekend. 
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mon van de 

Samson, Gideon Zeb. Met illustraties van Joren Joshua (Leopold) 

 
 

Zeb. (met puntje) heet eigenlijk Ariane. Ariane, een zebra, 
komt als nieuweling in de klas van juf Cato, die haar Zeb 
noemt en blijft noemen. Ze krijgt een plaats achterin de 
klas, naast Imara. Dat gaat letterlijk niet zonder slag of 
stoot, want haar motoriek past niet helemaal tussen de 
tafeltjes en een etui dat ze per ongeluk van een tafeltje 
veegt wil ze best oprapen, ‘maar met je hoeven is dat 
natuurlijk hartstikke moeilijk’.  
In de pauze speelt ze tikkertje en verstoppertje met Imara, 
tot ze plotseling is verdwenen. Ze komt te laat weer in de 
klas, met een bek vol blaadjes. 

 
‘Geen kauwgum in de klas,’ zei juf Cato. 

 
Zeb. bestaat uit elf verhalen over kinderen uit de klas van juf Cato. Na Imara volgt 
Ozzie, die een goede grap wil gaan kopen in de grappenwinkel om zijn geheime liefde 
Ziva te veroveren. Goedkope grappen wil hij niet, grappen voor boven de 18 krijgt hij 
niet, woordgrappen zijn te duur, de doordenkers snapt hij zelf niet en flauwe grapjes wil 
hij niet. De winkelier informeert waar Ziva van houdt. Dat weet Ozzie niet. 
 

‘Hm’. De meneer kijkt ernstig. ‘Dit is een lastige.’  
Hij vraagt hoeveel geld ik voor Ziva over heb.  
‘Al het geld van de wereld.’ 
‘En hoeveel geld heb je bij je?’ 
‘Veertien-euro-dertig.’ 

 
Uiteindelijk vindt Ozzie bij overige grappen voor een tientje een grap waar hij steeds 
harder om moet lachen en waar de winkelier nog een gratis grapje bij doet.  
In het derde verhaal staat het gezin van Noepy centraal, in de dagen die volgen op de 
treurige uitslag van een referendum, waarin het volk voor de afschaffing van het huilen 
heeft gestemd.  
 

‘Mij maakt het weinig uit,’ beweerde mijn vader toen we die avond met zijn 
allen aan tafel zaten. ‘Ik huilde toch al nooit.’ 

 
Haar moeder denkt daar heel anders over, laat het er niet bij zitten en gaat 
demonstreren. Na steeds massalere demonstraties (WIJ EISEN TRANEN!) wordt de 
maatregel teruggedraaid.  
Maximiliaan, in het vierde verhaal, heeft kennelijk iets belangwekkends gemist toen hij 
even een paar dagen ziek was. Als hij terugkomt op school blijkt er ernstig geknabbeld 
te zijn aan een van de zekerheden die hij tot dan toe had. Twee plus twee is ineens niet 
meer vier, maar vijf. Dat lijkt hem aanvankelijk onzin, maar als zijn ouders en 
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klasgenoten zijn twijfel niet meer delen en Juf Cato vraagt wie hem zijn beginnersfout 
kan uitleggen, gaat hij overstag.  
 

 
 
Annabelle (koosnaam Belletje), in het volgende verhaal, wil voor haar verjaardag een 
leeuw. Daar zit een verborgen agenda achter: De gazelle Bobina die ze vorig jaar kreeg, 
vindt ze niet meer zo leuk en ze heeft ook geen zin haar uit te laten en het hok te 
verschonen.  
In het verhaal Ziva wordt de daad bij het woord gevoegd en na diepgaande morele 
twijfels (vooral van moeder), wordt de hik die de familie al een tijdlang teistert, aan een 
ander doorgegeven.  
Lev houdt een spreekbeurt over vrijgezel Bruno die verzot is op puzzelen, Wies gaat 
van hoofd ruilen met haar vriendin Noepy en Ravi heeft precies dezelfde droom als zijn 
vriend Jay. Die ervaring willen ze graag herhalen. De familie van Katinka gaat op een 
avontuurlijke zelfvliegvakantie en spaart zo achthonderd euro uit. Het slotverhaal ‘Zeb., 
alias Ariane’, gaat over het huwelijk van juf Cato met Bruno op 30 februari. De hele 
klas mag komen. 
 
Samson is een meester in het absurde spel met de taal, de (schijnbare) logica van de 
alledaagse werkelijkheid en de conventies die daarbij horen. De verhalen in het eerste 
deel van het boek zijn wat mij betreft het sterkste.  
Zeb. is een raamvertelling over elf kinderen en hun achterban, die stuk voor stuk, soms 
heel even, de alledaagse zekerheden doen kantelen. Ik ben heel erg benieuwd of 
kinderen deze verhalen op dezelfde manier geestig vinden als volwassen lezers. Het zou 
zomaar kunnen dat de weinig verfijnde motoriek van Ariane hoog scoort, terwijl het wel 
verfijnde assortiment aan grappen in ‘Ozzie’ minder of anders gewaardeerd wordt. Al 
zullen volwassenen en kinderen nieuwsgierig zijn geworden naar de grap die Ziva te 
horen krijgt.  
In verschillende verhalen worden dwarsverbindingen gelegd (Ozzie koopt een grap voor 
Ziva, Noepy en Wies zijn vriendinnen, de Bruno van de spreekbeurt van Lev trouwt in 
het laatste verhaal met juf Cato), maar die komen niet steeds terug. Die grap krijgen we 
niet te horen en de jonge lezer vraagt zich misschien af of Lev (terwijl hij Bruno 
introduceerde in de klas) niet op het trouwfeest mag komen.  
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De paginagrote illustraties van Joren Joshua in egaal oranje, geel, zwart en wit doen 
denken aan zeefdrukken en posters uit het begin van de twintigste eeuw. Al zijn de 
figuren niet hoekig en gedrongen als de arbeiders van weleer, maar juist rond en 
slungelachtig. En ik neem aan Joren Joshua met zijn bakstenen op kaft en schutblad ons 
even wil wijzen op zijn leven als straatkunstenaar. 
  
Een geestig boek, met vaak absurdistische grappen, dat zich heel goed leent om met de 
leerlingen te onderzoeken welk spel met de realiteit in de verhalen gespeeld wordt. Om 
bijvoorbeeld zelf te bedenken welke grap Ozzie uiteindelijk kocht (en of meisjes daar 
even hard om zullen lachen als jongens). En het is ook leuk om de beeldende en 
grafische spelletjes van Joren Joshua en de vormgever op het spoor te komen.  
(JK) 

 
 
Vereecken, Kathleen Alles komt goed, altijd Met illustraties van Charlotte Peys 
(Lannoo) 

 
 

Het zal je gebeuren, dat je uit je woonplaats moet vluchten voor 
de oorlog, je moeder en zusje verliest, je vader en je broer moet 
achterlaten en in een vreemd land terecht komt. Nou, Alice, de 
11-jarige hoofdpersoon uit Alles komt goed, altijd, maakt het 
allemaal mee en Kathleen Vereecken slaagt erin om dit heftige 
verhaal voor jonge lezers toegankelijk te maken.  
Dat doet ze door het verhaal consequent te vertellen vanuit de 
gedachtewereld van Alice. Voor het meisje is de oorlog waar 
de grote mensen duidelijk bang voor zijn, aanvankelijk vooral 
vuurwerk aan de hemel, ver weg van haar woonplaats Ieper. 
Dat de Eerste Wereldoorlog haar moeder zal vermoorden, haar 

woonplaats met de grond gelijk zal maken en haar leven ingrijpend zal veranderen, weet 
ze dan nog niet. Haar moeder zei: ‘Alles komt goed, altijd’, maar de komma in de zin 
verraadt de onzekerheid. Vereecken geeft Alice een heldere geest mee en die helpt Alice 
om te overleven en de grotemensenwereld te begrijpen, ‘schoon te denken’ zouden Van 
Kooten en De Bie het noemen. Haar vader kan wel zeggen dat ze in het veiligste hoekje 
van België wonen, maar Alice had op haar wereldbol gezien dat er geen hoeken zijn.  
Alice vertelt over haar belevenissen en gevoelens de eerste oorlogsmaanden in hun huis 
met de appelboom in Ieper en later op vlucht naar een opvangplek in een klooster in 
Frankrijk. Ze beschrijft in heldere mooie zinnen hoe haar kijk op de wereld en zichzelf 
verandert.  
 

Ik wist dat mensen die naar hetzelfde kijken, niet altijd hetzelfde zagen.  
 
Bij de verwerking van haar angst, verdriet en boosheid is er eerst ontkenning. 
 

Ik zag niet hoe mijn ouders de volgende dagen trager gingen bewegen. Hoe hun 
lichaam strakker werd, en tenslotte verdween. Ik zag niet hoe ze bij andere 
grote mensen gingen staan en fluisterden.  

(…..)  
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Ik zag het natuurlijk wel. Maar ik wilde het niet. 
 
Later zegt ze: 
 

Als iemand anders mij zou vertellen hoe oorlog was, zou ik denken dat ik de hele 
tijd bang zou zijn. En toch was dat niet zo. We waren bang, soms. Maar meestal 
leefden we verder en deden dingen die we anders ook deden.  

(….)  
We lachten. En dat was niet eens doen alsof. 

 
Ze is aanvankelijk boos om de leugen ‘Alles komt altijd goed’ van haar moeder, maar 
leert de leugen zien als een speciaal soort leugen, een goede leugen, zoals zeggen dat 
een lelijke baby mooi is.  
Het onder ogen zien van de dood van haar moeder en oudere zusje is natuurlijk het 
moeilijkste voor Alice. Hier schiet haar kleine zusje Clara, ook een filosofe in spé, haar 
te hulp. Clara wil persé hemeltje spelen, want daar zijn mama en grote zus. Aan het 
strand kijken ze uit over de zee en Clara ziet de hemel erboven: 
 

De hemel ligt op de zee. Dan kunnen ze toch naar beneden en naar ons 
zwemmen? 

 

 
 
Maar dat is te ver, legt Alice uit: Ze zouden verdrinken en we willen toch niet dat ze 
nog een keer doodgaan. Door haar zusje te helpen, helpt ze zichzelf. 
 
Het inzicht in de gedachtewereld van een jonge vluchteling maakt Alles komt goed, 
altijd tot een tijdloos boek. In onze tijd heeft Syrië de plaats ingenomen van België en 
Aleppo van Ieper. Het klooster is nu een opvangkamp, maar de angst, pijn en boosheid 
van jonge vluchtelingen zijn hetzelfde.  
De illustraties van Charlotte Peys sluiten mooi aan bij de tekst. Op de voorflap staat de 
kleurrijke appelboom waaronder Alice haar pop, mooie jurk en andere kostbare 
bezittingen die ze niet mee kon nemen, heeft begraven. De sobere tekeningen in het 
boek zijn in het blauw van de drukletter gegoten. Ze geven geen extra informatie, maar 
illustreren algemene begrippen zoals angst, liefde, vlucht, boosheid, die Alice zo helder 
kan beschrijven. Op de achterflap zien we de appelboom weer, maar hier aangekomen 
weten we dat Alice te groot is geworden voor de pop en de jurk die ze weer opgraaft. En 
we weten dat het goed is gekomen met het meisje. Voor altijd? Dat weet niemand. 
(HN) 
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Vervaeke, Geert Tierenduin Een kijk- en zoekboek Met illustraties van Geert 
Vervaeke (Lannoo) 

 
 

De titel verraadt het al. In Tierenduin van Geert Vervaeke 
is niets zoals het lijkt. Denk je een aap te zien, dan zit er 
een haai verstopt onder zijn arm. Een zebra is tegelijk een 
slang. En een tijger. Vraag je je af of die slurf op de ene 
pagina misschien aan een olifant toebehoort, blijkt het één 
van de armen van een inktvis. De vlekken op de huid van 
de giraffe verbergen een ijsbeer en een pinguïn. Trouwens, 
die ijsbeer zijn we vaker tegengekomen, net als de orka en 
de haai. Gelukkig heeft Geert Vervaeke achter in haar 
boek een over twee pagina’s verdeeld overzicht 
opgenomen waarin we kunnen zien naar welke dieren we 

in haar boek we op zoek moeten. En hoeveel er van elke soort zijn afgebeeld (13 haaien 
maar liefst en 15 pinguïns, 6 giraffes en 4 ijsberen…). Die lijst vraagt onmiddellijk om 
terugbladeren, nog eens kijken, zoeken, draaien van het boek. Iedere bladzijde opnieuw, 
tot er op de laatste pagina’s alleen nog maar vormen overblijven: ogen, een staart, een 
paar hoorntjes. Van wie zijn ze? 
Blader je dit prachtige grafische boek in zwartwit een eerste keer door, dan verbaas je je 
over wat je ziet. Alles hangt met alles samen. Vervolgens ga je vormen herkennen. En 
in nog een volgende fase ga je actief op zoek naar overeenkomsten. Langzaam vormt 
zich de gedachte dat dit een geweldig ingenieus en verrassend boek is. Voor iedereen. 
Van een peuter die geobsedeerd is door olifanten (5) tot een volwassene die 
geïnteresseerd is in grafiek. Taal bevat het boek niet, maar het nodigt wel uit tot het 
gebruik van taal. Als je met een groep kinderen alleen al opschrijft wat je ziet, heb je de 
meest fantastische gedichten. 
 

De orka springt  
over de rug van de giraffe. 
Achter zijn vlekken is een haai verstopt. 
Erop danst een pinguïn 
als op een ijsschots. 
Hij vangt een kleine vis 
terwijl de albino eekhoorn er vandoor gaat 
net als de dolfijn.  

(EK) 
 
Recensies van Erna van Koeven (EK), Cees van der Kooij (CK), Jeanne Kurvers (JK), 
Piet Mooren (PM), Henk Notté (HN) en Herman Verschuren (HV). 

 
 


	Markten en meningen
	Genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs 2019
	Toelichting
	die man (Coen) is niet onze held. Die man is de held van de Nederlanders. Zij zien in hem een voorbeeld. Wij zien in hem een wrede roofzuchtige man.
	‘Het koetje loeide in de stal.
	Het was al ver na tienen.
	De boer die stak zijn kaarsje aan.
	Och had hij dat maar niet gedaan.
	Niet gedaan!
	Ik blijf hier niet. Van dat gegiechel met z'n tweetjes wordt het altijd een beetje zwart voor mijn ogen.
	Ik sla op mijn broekzak.
	Heb ik mijn sleutel bij me?
	Ja.
	Ik maak onze huisdeur open. Daarna trek ik de deur achter me dicht.
	Ik wil niet dat je denkt dat ik boos ben, maar ik vind het niet erg dat je denkt dat ik boos ben.
	Soms is de prop in mijn keel klein.
	Soms is hij er niet.
	Heel soms is hij reusachtig.
	Nu is het heel soms.
	Achter mijn rug doet de magnetron ping, maar toch zet mijn moeder niets op tafel.
	Ze gaat zitten en plant haar ellebogen naast haar bord. Ze zegt dat ze iets met ons wil bespreken.
	'Rustig', zegt ze tegen Alan, en ze houdt haar hand voor zijn gezicht, alsof hij al te veel heeft gepraat, terwijl Alan heel rustig is en stilzit en ademt.
	Ze pakt zijn mes en zijn vork af.
	Daarna zet ze haar ellebogen weer op tafel en legt ze haar kin op haar handen. Ze kijkt van mij naar een vlek op het tafelblad, hij heeft de vorm van een vis.
	Ze haalt diep adem en zegt dat mijn vader en zijn Cruz het anders willen aanpakken dan vroeger.
	Ik zeg: 'Mama, doe eens zonder inleiding.'
	Zonder inleiding zegt ze dat papa en zijn Cruz mij onhandelbaar vinden.
	Dat is geen nieuws.
	Het voorstel dat erop volgt is wel nieuw.
	Ze zouden het gemakkelijker vinden als ik niet meer elke week het weekend bij ze zou doorbrengen. Ze denken dat om de twee weken beter zou zijn. Of om de drie. Ze denken dat ik dat zelf ook liever heb.
	Wel?
	Het klinkt niet als een voorstel. Het klinkt als iets wat we gaan doen.
	Toch willen ze weten wat ik ervan denk.
	Ik kijk van mijn moeder naar het witte bord voor me.
	Er ligt niks op, maar hallo: kijk eens goed. Er ligt ineens een stuk taai vlees waar ik niet om heb gevraagd.
	Ik zeg: 'Ik ben niet onhandelbaar. Ik ben alleen een beetje lastig soms.'
	'Het zijn niet mijn woorden, Bianca', zegt mijn moeder.
	'Nee,' zeg ik. 'Maar je zou ze kunnen tegenspreken.' Mijn stem trilt.
	Ik doe mijn armen over elkaar, en ik breng mijn linkerhand naar mijn wang. Wat is mijn hoofd zwaar.
	Ik kijk om me heen zoals Ilona naar het café kijkt als ze er niet helemaal bij hoort. Haar blik is dan altijd een beetje geschokt, alsof ze denkt: wat doe ik híér?
	Mama zegt graag dat ik op haar lijk, toen zij zo oud was als ik. Ze noemt me graag woest. Maar hallo / hoe zit dat? Ze zegt ook graag dat Alan op haar lijkt, toen ze negen was.
	Zij smeet vroeger met de deuren. Zij trok stoelen omver.
	Ze vertelt trots dat ze met haar laars een keer een gat in de muur heeft geschopt. Toen zij negen of twaalf was, vloog er wel eens een bord door de kamer.
	Maar luistert ze ooit naar mij?
	Is het ooit bij haar opgekomen dat ik niet stil ben, maar wel stil dóé?
	Er is geen plaats voor mijn lawaai.
	Ik loop het zwembadje van Alan voorbij.
	In de schaduw van de struiken en de bomen laat ik me met mijn rug tegen de muur naast ons tuinpoortje vallen.
	Ik wacht niet tot ik rustiger word. Daar ga je, Bianca, zeg ik tegen mezelf, en ik duw mijn lichaam tussen de heg en de muur.
	mon van de
	‘Geen kauwgum in de klas,’ zei juf Cato.
	‘Hm’. De meneer kijkt ernstig. ‘Dit is een lastige.’
	Hij vraagt hoeveel geld ik voor Ziva over heb.
	‘Al het geld van de wereld.’
	‘En hoeveel geld heb je bij je?’
	‘Veertien-euro-dertig.’
	‘Mij maakt het weinig uit,’ beweerde mijn vader toen we die avond met zijn allen aan tafel zaten. ‘Ik huilde toch al nooit.’
	Ik wist dat mensen die naar hetzelfde kijken, niet altijd hetzelfde zagen.
	Ik zag niet hoe mijn ouders de volgende dagen trager gingen bewegen. Hoe hun lichaam strakker werd, en tenslotte verdween. Ik zag niet hoe ze bij andere grote mensen gingen staan en fluisterden.
	Ik zag het natuurlijk wel. Maar ik wilde het niet.
	Als iemand anders mij zou vertellen hoe oorlog was, zou ik denken dat ik de hele tijd bang zou zijn. En toch was dat niet zo. We waren bang, soms. Maar meestal leefden we verder en deden dingen die we anders ook deden.
	We lachten. En dat was niet eens doen alsof.
	De hemel ligt op de zee. Dan kunnen ze toch naar beneden en naar ons zwemmen?
	De orka springt
	over de rug van de giraffe.
	Achter zijn vlekken is een haai verstopt.
	Erop danst een pinguïn
	als op een ijsschots.
	Hij vangt een kleine vis
	terwijl de albino eekhoorn er vandoor gaat
	net als de dolfijn.




	4
	Dam, Arend van De reis van Syntax Bosselman, verhalen over de slavernij Met illustraties van Alex de Wolf (Van Holkema & Warendorf)
	Hof, Marjolein Lepelsnijder Met illustraties van Annette Fienig (Querido)
	Moeyaert, Bart Tegenwoordig heet iedereen sorry (Querido)

